
Zalqc:nik nr 2 do =ar=qd=enia
Dyrektora S=pitala lVolskiego nr 45 /2017

=dnia 02 marca 2017 r.

SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZlELANIE CALODOBOWYCII SPECJALlSTYCZNYCH SWIADCZEN

ZDROWOTNYCH W ZAKRESlE I\IEDYCYNY RATUNKOWE./
W SZI'ITALNYM ODDZlALE RATUNKOWYM

Rozdziall. POSTANOWIENlA OGOLNE
I. Niniejsze szczegaIO\\:e \varunki konkursu ofcrt na zawieranie umaw na udzielanic calodobowych

specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresic mcdycyny ratunkowcj w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym. zwant: dalcj "Szczegolowymi warunkami konkursu ofert" okreslajil m. in.:
a) przedmiot konkursu ofert
b) kryteria oeeny oferl
c) warunki wymagane od oferentov,,' w tym zwii}zane ze sposobem przygotowania oferty i trybem ich skladania
d) tryb zglaszania i rozpatrywania protestow oraz od\\lolan zwi(}zanych z tymi czynnosciami.

2. W celu prawidlowego przygotowania i zlozenia swojej ofcrty. oferent winien zapomac si~ ze wszystkimi
informacjami zawartymi w "Szczcg610wych Warunkach Konkursu Ofert".

1. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci
leezniezej (tekstjedn. Oz. U. z 2016 r.. poz. 1638 z poin. zm.). arlo 140. arlo 141. 146 us!. I. arlo 147 - 150. 151
usl. I. 2 i 4 - 6. art. 152, 153 i art. 154 usl. I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 ,wiadezeniaeh opieki
zdro\\lotnej tinansowanych zc srodkow publicznych (tekst jedn. Oz. U. z 2016 r.• paz. 1793 z poin. zm.) oraz
zarZ4dzenia Oyrektora Szpitala Wolskiego i':r ..•512017 l dnia 02 Illarca 2017 r. w sprawie udzielenia
zamowienia na calodobowe specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie medycyny ratunkowej w
Szpitalnym Oddziale Ratunko\,,,'yrn oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonyv.:anie swiadczen
zdrowotnych w przedmiotowym zakresie z\",'anegodalej zarLJdzeniem.

2. OokonujL}c \\')'boru najkorzystniejszych ofert UdzielajL}cy zamowienia stosuje zasady okrdlone
w niniejszych "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert" oraz "Regularninie pracy komisji konkursowej".

3. UdzielajL}cy zarn6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert.
przesunil;cia terminu skladania ofert. uniewatnienia postc;po\'.:ania konkursowego oraz przesunhrcia terminu
rozstrzygnic;cia posltypowania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczegolowych \Varunkach Konkursu Ofert" zastosovianie maj,!
przepisy i postanowienia wskazane w pkt. 3.

5. lIekroc w "Szczegolo\\')'ch \\'arunkach Konkursu Ofert" oraz w zal,!cznikach do tego dokurnentujest mowa 0:
I) oferencie - to rozumie si~ przez to podrniot. 0 ktoryrn mowa art. 26 liSt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o dzialalnosci leczniczej, zarejestro\\lany jako podrniot wykonuj,!cy dzialalnosc lecznicZ4 w fonnie
indywidualnej lub indy\\'idualnej specjalistycznej praktyki Iekarskiej. zwany rowniei. •.Przyjmuj,!cym
zarn6wienie".

2) L'dziehlj~cym :lamowienia . rozurnie siC;przez to Szpital Wolski im. dr Ann)' Gostyriskicj Samodzielny
Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej;

3) forl1lularLu oferty - rozumie siC;przez to obowi<}zuj<}cyforrnularz oferty przygotowany przez Udzielaj~cego
7..3rnowicnia.stanowi,!cy z••l~cznik nr J do zarl(Jdzenia wskazanego w pkt. 3 .•Postanowien ogolnych";

4) swi:uJczeniach zdrowotllych - rozumie siC;przez to swiadczenia, 0 ktorych mowa wart. 5 pkt. 40 ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotncj finansowanych ze srodkow publicznych obejmujqce calodobowe
specjalistyczne swiadczcnia zdrowotnc w zakresic rnedycyny ratunkowej w Szpitalnyrn Oddziale
Ratunkowym. dla pacjentow Szpitala \Volskiego, w szczegolnosci dla osob ~d,!cych swiadczeniobiorcami
w rozurnieniu usla\\)' z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
srodkow publicznych;

5) IImowie - rozumie si'f przez to wzor Ul1l0WYopracowany przez Udzielajqcego zamowienia. stanowi<}cy
zal:lc:lI1ik nr 4 do zarL"}dzeniawskazanego w pkt. 3 ••Postanowieri og6Inych":

ROldziallI. PRZEDI\110T POSTF,POWANIA KONKURSOWEGO

I. Przedmiotem zam6wieniajest wykonywanie calodobowych specjalistycznych swiadczcn zdrowotnych w zakresie
medycyny ratunko\\'cj w Szpitalnym Oddziale Ratunkowyrn.

2. Wykonywanie swiadczeri zdrowotnych stanowiilcych przedmiot zam6wicnia obejmujc okres od dnia
01.05.2017 r, do dni" 30.0~.2019 r,
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3. 4czna szacunko\ ••'a liczba 12.sto godzinnych cykli udzielania swiadczen zdrowotnych do wykonania przecijftnie
w miesi(Jcu wynosi: 120 C'}'kli.

4, W \vyniku przeprowadzonego postltpowania konkursowego zostan,! wybrane najkorzystnicjsze oferty, w liczbie
zapewniaj,!cej wyczerpanie liczby 12-sto godzinnych cykli, wskazanej w pkt. 3, zawierajqce propozycje cenowe
znajdujqce pokrycie w wielkosci srodkow przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamowienia.

5. Szczegolowe warunki wykonywania swiadczen okreslajq odpowiednie przepisy, a w szczegolnosci przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych
oraz postanowienia umow zawartych przez Szpital Wolski, z ktorymi ofercnt moze si~ zapoznae w siedzibie
Udzielaj~cego zamc)\\:ienia.

6. W ramach przedmiotu Zamowienia Oferentowi moze zostae powierzone pelnienie funkcji lekarza dyzumego
w obszarze obserwacyjnym i wstc;pnej intensywnej terapii (tzw ... czerwonym") uprawniaj'}ce go do zwic;kszenia
kwoty wynagrodzenia 0 10,00 zl brutto za kazd" godzil1jfwykonywania w/w czynnosci, na warunkach opisanych
w SWKO we wzorze umowy (paragraf 1 llst.7).

7. W ramach przedmiotu obj~tego postc;powaniem konkursowym Oferentowi posiadaj<}cemll tytul specjalisty
w dziedzinie medycyny ratunkowej, po wyraieniu zgody na pismie w fonnularzu oferty, mog,! bye powierzone
w umowie zawartcj z Udzielajqcym zamowienia zadania kierownika specjalizacji - bez dodatkowego
wynagrodzenia • wskazanych przez Kierownika SOR lekarzy, realizllj"cych w Szpitalnym Oddziale
RatunkO\,,'ym program specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej - zgodnie z art. 16m ust. I Ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty leksl jedn. Dz. U. z 2017 r.• poz. 125 z poin. zrn).

l{ozdzialllI. WARUNKI WYMAGANE 00 OFERENTOW

I. Ofert<; sklada oferent dysponuj'lcy odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami (ofcrcnt posiada t,ytul
specjalisty n' dziedzinic med)'cyny ratunkm\'cj lub t:ytul specjalisty lub spccjali:mcjllll stopoia w dzicdzinie
chor6b wcwm;trznych lub ofcrcnt jest lekarzcm s}'stemu zgodnie l. tresch, ustaw)' z doh. 8 wrzesnht 2006 r.
o PanstwO\\')'m H..atownicrn;ic l\1edycznym) do wykonywania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem
zamowienia \••..zakresie objc;tym post~powaniem konkursowym. Udzielaj'lcy zamowienia dopuszcza mo.i.liwose
skladania ofert przez pozostale osoby systemu - zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. 0
Panstwowym Ratownictwie i\,'1edycznym(tekstjedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 757).

2, Oferent zobowi'lzany jest do posiadania wpisu w rejestrze prowadzonym przez wlasciwi.l oknrgO\v~ rad<;lekarsk,!
o wykonywaniu dzialalnosci leczniczej w fonnie indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej zgodnie z ustaw" 0 dzialalnosci leczniczej.

3. Oferta zlo.i.ona przez oferenta powinna bye kompletna, zlo1':onazgodnie z wymogami opisanymi w niniejszych
SWKO na fonnularzu udostiYpnionym przez Udzielaj<}cego zamowienia oraz zawierac wszystkie wymagane
oswiadczcnia i dokumenty opisane w SWKO oraz w tresci formularza ofertowego.

4. W niniejszym postc;powaniu konkursowym niedopuszczalne jest zlozenie ofert alternatywnych.

RozdziallV. PRZYGOTOWANIE OFEIHY

I. Oferent sklada ofert~ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Szczegolowych Warunkach Konkursu Ofert"
na fonllularzu udost~pnionym przez Udzielaj"cego zam6wicnia.

2. Liczba deklarowanych 12-sto godzinnych cykli do wykonywania srednio w miesi'lcu nie powinna bye mniejsza
ni.i.: 2 cykle. fvlaksymalna liczba deklarowanych 12-5tO godzinnych cykli do wykonywania w miesi'lcu nie
powinna bye wi~ksza niz: 16 cykli.

3. Deklarowane przez oferenta 12-sto godzinnc cykle wykonY\'.:ania swiadczen zdrowotnych obejmuj" udzielanic
swiadczen zarowno w dni powszednie jak rowniez w soboty, niedlielc i swi~ta.

4. Oferenci ponosUJ wszclkie koszty zwi'J.zane z przygotowaniem i zloi:eniem oferty.
5. Ofertc; stanowi wypelniony fonnularz oferty wg zal'lczonego wzoru \vraz zal'lcznikami wymienionymi w

formularzu oferty.
6. Oferta winna bye sporz<}dzonaw sposob przejrzysty i czytelny.
7. Ofert~ oraz wszystkie zal'lczniki nalezy spor11!dzic w j~zyku polskim pod rygorern odrzucenia oferty,

z wyl'lczeniem pojtre medycznych.
8. Ofertcroraz kazd'l zjej stron podpisuje oferent osobiscie.
9. Strony oferty oraz rnicjsca, w ktorych naniesione zostaly poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mog" bye

dokonane jedynie poprzez przekreslenie bh;dnego zapisu i umieszczenie obok niego czytclnego zapisu
poprawnego.

10. Ofercnt moze wprowadzic zmiany lub wycofae zlo.i.on'}ofertcr. Zmiana oferty nasti;puje poprzez zlozenie nowej
oferty zawieraj<}cej zmiany i uzupelnionej 0 adnotacjc; 0 wycofaniu oferty zlo.i.onej wczeSnicj. \Vycofanic oferty
nast~puje poprzez pisemne powiadomienie Udzielaj'lcego zamowienia 0 tym fakcie. Zmiana oferty poprzcz
ztozenie nowej lub wycofaniu oferty moze nast'lpie nie poiniej jednak nit przed uplywem tenninu skladania
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orert. \Vymogi oznaczenia kopert)' opisane w pkt. 11 stosuje siC;odpowiednio.
11. Ofertc; \\lraz z wymaganymi zatqcznikami nalezy umiescic w L1mknitrtcj kopercie opatrzoncj napisem: "Kollll.llr.'i

IItl lIl/tie/tlllie ctllot1ohfm:rch specjtllhlyczllych .{wim/czeli zt1rowofJIych W Ztlkresie mel/Ycy"}' ralll"kowej w
SzpilalllJlII Otlt1zillle RalJlllkowym" i przestac na adres: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.

12. Udzielaj'lcy zamowienia zastrzega, iz nie jest moiliwc J'lczenie s\\liadczenia uslug w ramach umowy 0 udzielenie
zamowienia na swiadczenie zdrowotnc zawartej w wyniku ninicjszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie
stosunku pracy zawartyrn z Udzielajqcym zarnowienia.

13. Orerta zloiona przez oferenta. z ktorym Szpital Wolski rozwi'}zal umower na udzielanie swiadczen zdrowotnych
w zakresie objertym przedmiotem niniejszego postc;powania w trybie natychmiastowym z przyczyn lei:'}c)'ch po
stronie oferenta - podlega odrzuceniu.

Rozdzial V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH ZAlACZANYCH I'RZEZ OFERENTA

I. W celu uznania. ie oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowiqzany jest dol'}czyc do orerty dokumenty
wskazane w formularzu oferty.

2. Dokumenty. 0 ktorych mowa w pkt. I niniejszego rozdzialu oferent przedklada w fomlie oryginalu lub kserokopii
poswiadczonej przez siebic za zgodnosc z oryginalem.

3. \V celu sprawdzenia autentycznosci przedloionych dokumentow Udzielajqcy zamowienia moze zai:qdac od
oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokurnentu
jest nieczytelna lub budzi w<}tpli\\'oscico do jej prawdziwosci.

4. Oferent jest zobowhgany do zalqczenia do formularza oferty dokumentew zwiqzanych z rejestracj'}
indywidualnej specjaJistycznej praktyki lekarskiej jako podmiotu \'"ykonujqcego dzialalnose lecznicz'l - zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II r. 0 dzialalnosci leczniczej.

Rozdzial VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

I. Oferter sklada siC;w siedzibie Szpitala \Volskiego, Paw. II w pok. 10 a w terminie do dnia 10 marca 2017 r. do
godz. 10:30.

2. Do bezposredniego kontaktowania sier z Dferentami ze strony Udzielajqcego zamowicnia uprawniony jest
Kierownik Dzialu Kadr i Szkoleri. tel. 022-38-94.888.

Rozdzial VII. TERMIN ZWlt\ZANIA OFERTt\

Dferent zwiqzany jest ofert~ do 30 dni od daty upJywu terminu skladania ofert.

Rozdzial VIII. KOl\lIS,JA KONKURSOWA

I. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzie!aj"cy zamowienia powoluje komisjc; konkursowq.
2. Szczegolowe zasady pracy komisji konkursowej i tryb post<rPO\'I"aniaokresla "Rcgulamin pracy Komisji

konkursowej" obowi,!zujqcy na podsta\'I'.iezarzqdzenia wskazanego w pkt. 3 •.Postanowieri ogelnych".
3. Czlonkiem komisji nie moie bye osoba podlegajqca wyll.'Jczeniuz udzialu w komisji w przypadkach wskazanych

w •.Rcgulaminie pracy komisji konkursowej".
4. W razie koniccznosci wylqczenia czlonka komisji konkursowej z przyczyn, 0 kt6rych mowa w pkt. 3, nowego

czlonka komisji pO\\loIuje Udzielajqcy zarnowienia, z zaslrzcieniem pkt. 5.
5. Udzielaj,!cy zarno\\lienia nie powoluje nowego czlonka kornisji konkursowej w przypadku okreslonym

w pkt. 3 0 ile kornisja konkursowa Iiczyc b<rdzie,pomimo wylqczenia jej czlonka, co najrnniej trzy osoby.
6. Udzielajqcy zamowienia wskazuje nowego przewodnicz<}cego, jesli wyt"czenie czlonka komisji konkursowej

dotyczy osoby pelni~cej t~ fonkcj~.
7. W przypadku slwierdzenia przez Komisj.y konkursowl.'J brakew fonnalnych w ztoioncj ofercie, Komisja

konkursowa wzywa oferenta do ich uzupdnienia poprzez zamieszczenic informacji 0 brakach na zewnertrznej
stronie illternctowej Szpitala \Volskiego pod adresem \\wn'.wolski.med.pl podajqc nazwc; (imi<r i nazwisko)
oferenta. stwierdzone w ofercie braki oraz ostateczny termin ich usuniercia.

8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza infonnacje;
o odrzuceniu oferty na zewl1.ytrznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.mcd.pl
wskazujqc nazw« (imity i nazwisko) skladajqcego odrzllconq ofel1tyoraz przyczyn<rodrzucenia oferty.

ROldzial IX. MIE.ISCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie zloionych ofert nast~pi \\1 siedzibie Szpitala \Volskiego w Pawilonie II - Sala Konferencyjna
w dniu 10 marca 2017 r. 0 godz. 12:30.
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Rozdzial X. I'ROI'ONOWANA I'RZEZ UDZIELA.JJ\CEGO ZAMOWIENIA CENA
JEDNOSTKOWA
I. Proponowana przez Udzielaj(Jcego zarnowienia maksymalna kwota naleznosci za kaid'J godzin~ wykonywania
swiadczen zdrowotnych vo"ynosi:

90.00 1:1brutto - dla oferentow z t)tulem specjalisty w dziedzinie rnedycyny ratunkowej lub specjalizacj,! II
stopnia charcb \vewn~trD1ych
80,00 11 brutto - dla pozostalych lekarzy systemu zgodnie z tresci'J ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. 0
Paristvy'owym Ratownictwie J\'1edycznym

2. Ceny wskazane \\-' pkt. I zostaly przyj~te W oparciu 0 wielkosc srodk6w przeznaczonych oa sfinansowanie
swiadczen b~d'lcych przedmiotem zamowicnia.

3. Orerty zawieraj(Jce ceny przckraczaj'lce kwoty wskazane w pkt. I i 2 uznaje si~ za nieodpowiadaj,!ce wyrnogom
formalnym i podlegajqce odrzuceniu.'

Rozdzial XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oren)'
I. Kwalifikacje oferenla. 20%
2. Doswiadczenie - 20%
3. Cena - 40%
4. Dosl~pnosc - 20%

~.faksymalna liczba punkt6w Z1t ocene; oferty wynosi: 4,6 pkt.

Ad. 1. K\\'alifikaeje oferenta
Komisja konkursowa dokonujqc oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwage; nast~plljqce dokumenty stanowiqce
zalqczniki do formularza oferty:
• Tytul specjalisty w dzicdzinie medycyny ratunkowej - .• pkt.
• Tytlll specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie chorob wewn<;trznych - 3 pkt.
• Tytul specjalisty lub specjalizacji II stopnia w innych dzicdzinach medycyny majqcych zastosowanic

w ratownictwie medycznym na podstawie ustawy 0 ratownictwie medycznym (anestezjologia i intens)'Wna
terapia, chirurgia, chirurgia dzieci~ca, pediatria. ol1opedia) - 2 pkt.

• Dokument potwierdzajqcy, ie oferent jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunko\'\"ej i ukonczyl
co najmniej drugi rok specjalizacji w tej dziedzinie lub dokument potwierdzajqcy, ze oferent jest w trakcie
specjalizacji w innych dziedzinach medycyny majqcych zastosowanie w ratownictwie medycznym na podstawie
ustawy 0 ratownictwie mcdycznym (anestczjologia i intensywna terapia. chirurgia, chirurgia dzieci~ca, pediatria,
ortopedia) i ukonczyl co najmniej drugi rok spccjalizacji w tej dziedzinie - I pkt.

• Dokurnent potwierdzajqcy, ie oferent przepracowal co najmniej 3 000 godz. w jcdnostkach systemu ratownictwa
medycznego Ij. SOR. Pogolowie Ratunkowe i/lub Izba Przyj~c - I pkt.

Maksymalna I~czna liczba punktow moiJiwa do uzyskania przez oferenta dla kf)'1erium "kwalifikacje" wynosi 5 pkt.

Ad. 2. Dos\\ iadczenie
Komisja konkursowa dokonuj'Jc oceny doswiadczcnia oferenta bierze pod uwager stal pracy oferenta przy udzielaniu
swiadczen w jednostkach systernu ratownictwa medycznegolizbie przyjc;c.
Dokonuj~c oceny doswiadczenia na podsta\\!ie oswiarlczenia ofercnta (forrnularz ofeny) Komisja Konkursowa
rz zna'e oferentowi ud I do 4 kt. z 'odnie z nast u c 'mi zalozcniami:
Siaz •.••c\' w 'cdnostkaeh s stemul izbic rl " c Linba unklow
2 - Sial I ,kt.
6. 101"1 2 kl.
II - 151"1 3 kl.
OWVlC 15 lat 4 kt.

W przypadku niepelnych lat kalendarzowych niepl.-lne lata stazu pracy zaokr~gla si~ w d61. \V przypadku oferent6w,
legitymujqcych siC;stazem pracy ponizej 2 lat - Komisja konkursowa z kryterium dos\'\"iadczenie przyznaje 0 punkt6w,
a w przypadku oferentow bez specjali7.acji bC;d'tcych w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej - oferty
podlegaj~ odrzuceniujako nie spelniaj<Jcewarunkow konkursu.
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Ad. 3. Cena. (bez podatku VAT stanowi cen~ netto)
Komisja konkursowa dokonuj"c oceny cell zaproponowanych przez oferenta nie bierze pod uwagcr ofert
zawieraj"cych propozycje cenowe 1.3 kazdy 12-5to godziny cykl wykonywania swiadczen przewy.zszaj'lce wartosc
srodk6w przeznaczonych na rcalizacjty przedmiotu postcrpowania.
Dokonuj'lc oceny cen propono\\'anych przez oferenta w formularzu oferty Komisja Konkursowa w pierwszej
kolejnosci przyznaje oferentowi od 1 do 4 pkt., w zalei.nosci od ceny zaproponowanej przez oferenta 1.3 12-sto
godzinny cykl, zgodnie z nasttypujqcymi zalozeniami:

a) Dla oferentow z tytulem specjalisty n' dzicdzinic med)'C)'ny ratunkowej lub z tytulcm specjalisty lub
s cc'aiizac' II sto nia \'\' dziedzinie chorob WCWD tr.znych:

Cena lrul. oferenta Liczba unktow
80,01 - 90,00 zl I kt.
70,0 I - 80,00 zl 2 kt.
60,01 - 70,00 zl 3 kt.
50,00 - 60,00 zl 4 kt.
Oferty zawieraji.lce propozycje cenowe poniiej 50,00 zl 1.3 kai.d'l godzincr udzielania swiadczcn zdrowotnych berdq
uznane za oferty zawierajqce rai4co niski.lcencyw stosunku do przedmiotu zamowicnia i bcyd"podlegaly odrzuceniu.

bl Dla nozostal",ch lekar.z\' s,"'stemu ze:odnie z trdcia usta\\!\' 0 Pansrn'ow\'111 ltatownich"ie Med,:czn '
Cella nrononowana orzez ofcrcnta Liczba nunktow
70,01 - 80,00 zl I okt.
60,0 I - 70,00 zl 2 pkt.
50,01 - 60,00 zl 3 pkt.
40,00 - 50,00 zl 4 pkt.

m:

Oferty zawieraj"ce propozycje cenowe poniiej 40,00 zl 1.3 katd" godzincr udzielania swiadczen zdrowotnych bcyd<J
uznane 1.3 oferty za\\'ierajqce raz'lCOnisk'l cenerw stosunku do przcdmiotu zamowienia i berd"podlegaly odrzuceniu.

Ad. 4. [)ost~pnosc
Komisja konkursowa dokonuj"c oceny dosterpnosci s\'•.'iadczen gwarantowanej przez ofere uta bierzc pod uwag~
minimaln" liczber 12-sto godzinnych cykli udzielania swiadczcn oferowanych przez oferenta w fonnularzu oferty
zi.!.odniez zaloi.eniami:
.\linimalna ilosc c)'kli 12 goul.innych oferowan):ch prl.t'l Lirzba punktow
oferenta
2-4 1 okt.
5 - 10 2 pkt.
11-16 3 pkt.

Orclla koncowa oferty zostanie \\)'Iiczona wg nast~pujlJcego ,,",zoru:

\VO = LpK x 20% + Lrlll x 20% + LrC x 40%+ LrlJ2 x 20%
xd=ie:

IVO - Deena xOIlcowa ojerty
LpK - lic:ba punktow wynikajqca: oeeny ku'aNfikacji oferenta
LpD 1 • lic=hapunk/vw w)'nikajqea : Dceny doswiade:enia oferenta
LpC - lic=bapunktow wynikajqca Z oceny ceny proponowanej pr:e: oferenta
I.pD2 - lie=baplmktow wynikajqca: oceny dostfpnosci swiade:en ud:ielanych pr:e: oferenta

HOldlial XII. ROZSTHZYGNIF;CIE KONKURSU, WAHUNKI ZAWAHCIA UMOWY

I. Rozstrzygnit;cie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych w wyniku posterpowania konkursowego w
i10sci wynikaj<!cej z zapotrzcbowania Udzielaj,!cego zamowienia odnosnie ilosci godzin wykonywania swiadczeri
stanowi<Jcych przedmiot zamowienia. ktorzy uzyskali kolejoo I,!cznie ze wszystkich kryteriow najwierksZ<JHose
punkt6w.

2. Rozstrzygniercie konkursu ofert oglasza silt w miejscu okreslonym w ogloszeniu 0 konkursie ofert. na tablicy
ogloszen w siedzibie Udzielaj<!cego 7..amowienia oraz na zewnertrzncj stronie intemetowej Udzielaj,!cego
zamowienia., podaj,!c nazw~ (imicyi nazwisko) oraz siedziber (micjsce zamieszkania i adres) OferentalOferentow,
ktorzy zostali wybrani.

J. Tcrmin rozstrzygni~cia ofert wyznacza silt na dzien 21 marca 2017 r. 0 J;:odzinie 14:30.
4. Oferentom wybranym w wyniku posterpowania konkursowego Udzielaj,!cy zam6wienia wskazuje tennin

i miejsce zawarcia i podpisania umowy.

Strona 5 z 6



5. W przypadku przekroczenia liczby 12-sto godzinnych cykli obj~tej zapotrzebowaniem, wskazanej w Rozdz. II
pkt. 3, w wyniku wyboru wi~kszej ilosci oferent6w ze wzgl~du na koniecznosc uwzgl~dnienia ofert spelniaj'}cych
kryteria occny ofert na tym samym poziomie punktowym, Udzielaj,!cy zam6v\"ienia zastrzega sobie prawo
okreSlenia w umm"'ie zawartej w tym oferentami takiej ilosci godzin wykonywania swiadczen. kt6ra umoi.liwi
dostosowanie warunk6w umm ••..y do zapotrzebowania Udzielaj'lcego zam6wienia.

Rozdzial XIII. SRODKI ODWOLA WCZE

I. W toku postttpowania konkursowego. jednaki.e przed rozstrzygni~ciem konkursu, oferent moze z101)'c do komisji
konkursowej w terlllinie 7 dni robocl)"ch od dnia dokonania zaskarionej uynnosci. w fonnie pisemnej
umotywowany protest.

2. Protest zlozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ci'lgu 7 dni od daty jego otrzyrnania i udziela pisemnej odpowiedzi

skladaj'lcemu protest. Nieuwzgh;dnienie protestu wymaga uzasadnicnia.
-to Do czasu rozpatrzenia protestu postt;powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba i.e z tresci protestu wynika.

:ie jest on bezzasadny.
5. W przypadku uwzglt;dnienia protestu komisja po\••.1arza zaskarion'l czynnosc.
6. Oferent, moze zlozyc do Udzielaj'lcego zamowienia odwolanie dotycz~ce rozstrzygnit;cia konkursu w ci'lgu 7 dni

od dnia ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu.
7. Odwolanie zloione po tenninie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Odwolanie rozpatry",:ane jest w tenninie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwolania wstrzymuje

zawarcie umow)' do czasu jego rozpatrzenia.

Rozdzi"t XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Dokumenty dotyc14ce posterpowania konkurso\'lego przcchowywane S,! w siedzibie Udzielaj,!cego zamowienia.

~~TOA

(_. ~-Z~---
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia
Dyrektora Szpilala Wolskiega Nr 4512017

z dnia 02 marco 2017 r.

\Varszawa. dnia .

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskicj
Samodzich.y Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotncj
ul. Kasl,rzaka 17
01 - 211 Warszawa

o FE RTA

na udziclanic calodobowy'ch specjalistycznych swiadczcn zdrowotnych w zakrcsie medycyny

ratnnkowej w siedzibic Szpitala Wolskicgo

Imi~ .

Naz\\,isko .

PESEL... .

Zaw6d .

N r pra\va \\'ykony\\'ania Z3\vodu." " ', .."

Spccja Iizacja w zakresie (stopien specjalizacj i ) .

Nr dokumenlU specja Iizacj i .

Nr ksi,gi rejestrowej w rejestrze indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich "ykonywanych

w przedsi-rbiorstwie podmiotu leczniczego prowadzonego przez wlaschvq ORL , , .

Nr wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczejl data rozpocz~cia dzialalnosci wg CEIDG .

NiP REGON .

Nr telefonu .

Adres zamicszkania .

Adres do korespondencji (0 ilc nie pokrywa sil' z adresem zamieszkania) .

.............................................. ,..- .

I)rzedmiotem nmleJszej orert)' jest udzielanie calodobow)'ch spccjalist):czn)'ch swiadczen zdrm'mtn)'ch
w zakresic med)'c)'ny ratunko\\o'ej w Szpitaln)'m Oddziale RatunkowYIll zgodnie z przedllliotem 7..aIll(m:ienia
wskazanym w Szczeg610wych \Varunkach Konkursu orert, lIa z••sad~lch okreslOlI)'ch \\o:ewzorze umm\:y na
udzielanic swiadczcn zdrowotn)'ch objlttych konkursem.

OFERENT OSWIADCZA, Ii.:

I. Zapoznal si~ z tresci~ ogloszenia 0 konkursie, ..Szczeg6lowymi warunkami konkursu ofert" oraz postanowieniami
okreslonymi we wzorze umowy i je akceptuje.

2. Swiadczen zdrowotnych obj~tych konkursem udzielac bfYdzie w siedzibie Szpitala Wolskiego w \Varszawie, w
miejsclI wskazanym przez Udzielaj~cego zam6wienia oraz przy uzyciu sprz~tu naleZijcego do Udzielaj~cego
zamowienia.

3. Prowadzi Specjalistyczn~ Indywidualn:y Indywidualn~ Praktyk~ Lekarsk~* w przedsi,biorstwie podmiotu
Icczniczego w dziedzinie wpisan~ do rejestru podmiot6w wykonuj~cyeh dzialalnosc
lecznicZ<:!prowadzonego przez ORL zgodnie z danymi wymienionym na wst~pie niniejszej oferty.

4. Swiadczen zdrowotnych udzielac b~dzie osobiscie.

5. Posiada aktualne ubczpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej (OC) na minill1aln~ kwot, gwarantowan~
w wysokosci (Zobowiqzuje si'r do przedlozcnia kopii polisy oc w tenninie okreslonym
we wzorze umowy.)*

Strona I z 2



6. Oswiadcl.a, it Szpital Wolski ni. rozwi,!zal z nim umowy na udzi.lani. swiadczen zdrowotnych w z.akr.sie obj~tym
przedmiotem niniejszego post~powania w trybie natychmiasto\')'m z przyczyn I.t,!cych po stronie oferenla.

7. Deklaruje minimaln,! liczb~ 12-sto godzinnych cykli wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesi,!cu:
...................... cykli (obejmuj,!cych udzielanie swiadczen z.arowno w dni powszednie jak rowniet w soboty,
niedziele i s\'.:i~ta).

8. Deklaruje maksymaln,! liczb~ 12-sto godzinnych cykli wykonywania swiadczen zdrowotnych w miesi,!cu:
...................... cykli (obejmujacych udzielanie swiadczen z.arowno w dni powszednie jak ro\miet w soboty,
niedziele i swi~ta).

9. Proponuje nast~puj,!C'! kwot~ naletnosci za realiz.acj~ z.amowienia: wysokosc stawki w kwocie zl
brutto za kaZd~ godzim; \vykonywania s,....iadczen zdrowotnych.

10. Oswiadcza. it \'\o'}'ral:.lzgod.;/ nie ,,')'raia zgod)'* na powierzenic w urnowie zawartej z Udzielaj(Jcym zam6wienia
zadan kierO\,,'nika specjalizacji - bez dodatkowego \\fynagrodzenia . \\-'skazanych przez Kierownika SOR lekarzy,
realizujacych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym program specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej -
zgodnie z art. 16m ust. I Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 z.awodach lekarz.a i lekarz.a denlysty (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. pOZ. 125 zpMn. zm.),"

II. Zakres posiadanych kwalifikacji udokumentowal zal,!cznikami od nr 4a do nr. .

12. Oswiadcz.a, it swiadczen zdrowotnych w zakresie obj~tym konkursem udzielal w jednostkach systemu ratownictwa
medycznego/ izbie przyj~c przez okres Iat i zobowi,!zuje si~ do okaz.ania na Lldanie Udzielaj,!cego
z.amowienia dokumentow potwierdz.aj,!cych wskazan,! ilosc lat praktyki zawodowej.

ZALACZNIKI:

I. Poswiadczony aktualny wydruk z CEIDG - wi. liT I.
2. Poswiadczona kopia wpisu do rejeslru podmiot6w wykonuj,!cych dzialalnosc lecznicZ'l - zgodnie z ustawa

o dziaJalnosci leczniczcj - prowadzonego przez ORL - :al. lIT 2,
3. Poswiadczona kopia nadania NIP - ZIII. liT .I,
4. Kopie dokument6w dotyczacych prawa wykonywania zawodu lekarza posiadanych kwalifikacji. w tym

specjalizacji:
a) dyplom ukonczenia studiow;
b) prawo wykon)~,'ania zawodu lekarza;
c) dyplom potwierdz.aj,!cy uzyskanie ty1ulu specjalisty. specjalizacji II lub I stopnia w dziedzinie:

medycyny ratunkowej lub
chor6b wewn~trznych

d) dokument potwierdzajf!cy zrealizowanie minimum 2 lat programu specjalizacji w dziedzinie medycyny
ratunkowej oraz zas\\'iadczenie potwierdl.aj'}ce minimum 2 letnie doswiadczenie \\' udzielaniu swiadczen
zdrowotnych w jednostkach systcmu ratownictwa medycznego/ izbie przyj~c - dla o/eTelllow be=
specjali:acji wymienionych w pkt, -/ lit. c) bfdqcych w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej,

e) inne dokurncnty potwicrdzaj,,!ce kwalifikacje i doswiadczenic zawodowc - loal. liT 4a, 4b, itd.
5. \Vykaz podmiot6w, w ktorych oferent udzielal swiadczen zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkmvej w

jednostkach systemu ratownictwa medycznego z podaniem okresow, w kt6rych uslugi te byly swiadczone - zal. liT 5,
6. Zgoda kiero\\'nika spccjaJizacji na samodzielne pelnienie dyzur6w medycznych - w przypadku oJerentow be:

specjalizacji Hymienionych »' pkt, .J lit. c) bfdqcych w lrakcie specjalizacji z medycyny ralunkowej - zal. liT 6,
7. Zaswiadczenie lekarskie 0 braku przechvwskazan do \\'ykonywania swiadczen zdrowotnych objt;tych przedmiotem

zam6wienia - zal. liT 7,
8. Kserokopia polisy OC lub zlotone oswiadczenie 0 przedloteniu polisy - zlIl. liT 8•

...........................................................................
(podpis i piecz~c o/erellla)

• niepolrzebne skre~:lic

•• dOIYczJ' wylqc:nie oJerentow z 1)'lUlemspecjalisty w dziedzinie medycyny ralunkowej
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Zalqcznik Nr ./ do zarzqdzenia
Dyrektora S:pitala IVolskiego nr 45/2017

: dnia 02 marca 20 I 7 r.

WZOR UMOWY
:\'A UDZIELANIE CALODOIlOWYCH SPECJALISTYCZNYCII SWIADCZEN ZDIWWOTNYCII W

ZAKRESIE i\IEl>YCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM Ol>DZIALE RATUNKOWYM

zawarta w dniu 2017 r. \\0' \Varszawie

pomi~dzy:

Szpitnlcl11 \Volskim im. dr Anny Gost)"nskiej SamodzielnYIl1 Publicznym Zakladem Opieki
Zdrowotncj, zarcjestrowanym w S~dzie Rejonowym dla III.St. Warszawy, XII Wydzial Gospodarezy, pod nr
KRS:0000226288, posiadaj~eYIII NIP 527-10-45-483 oraz REG ON 011035381, reprezenlowanYIII przez:
D)'rcktora - Roherta Mazura

zwanym dalej Udziclaj~cym zam6wicnia

a
Panelll/Pani~ , adres: .
zarejestrowanyrn w ewidencji dzialalnosci gospodarczej nr ,
posiadaj~eym NIP i REGON .

zwanyrn dalej Prl.yjllluj:,cym zamowicnic

I'}cznie zwanych Stronami

Pr=yjmlljqcy zamowienie zostal uJ'brany w ")'niku konkursll ofert na lldzielanie specjalistycznych swiadczen
zdrowotnych przez podmioty okreSlone w arl. 26 Itsl. / USlern'}'z dnia /5 kwietnia 201/ r. 0 dzialalnosci leczniczej
(tekst jedn D:. U. : 20 I 6 r., paz. 1638: pain. zm.).

~I
I. Przedmiotern niniejszcj umowy jest udzielenie zamowlenia na ",ykonywanie calodobowych specjalistycznych

swiadeze,; zdrowolnyeh w 7.akresie medyeyny ratunkowej w Szpitalnym Oddzialc Ratunkowym Szpitala
Wolskiego, zwanych dalej swiadczeniarni zdrowotnymi. dla pacjentow Udzielaj.}ccgo zam6wicnia
W szczeg61nosci dla osob b~d'}cych swiadczeniobiorcami w rozurnieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotncj finansowanyeh ze srodk6w publieznyeh.

2. "rzyjmuj'lcy zalll6wicnic zobowi~zuje si~ do wykonywania ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadeze,;
zdrowotnyeh w zakresie mcdyeyny ralunkowej w Szpitalnym Oddzialc Ratunkowym, w 12-sto godzinnyeh
eyklaeh, kt6ryeh ilose okreslona zoslala w ~ 10 ust. I, a w szezeg61nosei do:

a) udzielania swiadczen zdrowotnych polegaj'}cych na wstl;pnej diagnostyce i podjlfciu leczcnia w zakresie
niezb~dnym do stabilizaeji funkeji zyeiowyeh os6b ZIIajduj~eyeh si~ w stanie naglego zagrozenia lyeia lub
zdrowia. w tym przeprowadzania oceny wst-rpnej i badania lekarskiego oraz wykonywania wszelkich
czynnosci zwi~zanych z zapewnienicm pacjentom kontynuacji Jeczenia adekwatnego do ich stanu zdrowia,
wynikaj()cego z przepis6w ustawy 0 Panstwowym Ratownictwie Medycznyrn i standard6w post~powania
medycznego z zakresu medycyny ratunkowej,

b) udzielania swiadczen zdrowotnych oraz porad obejmuj()cych swiadczenia diagnostyczno - terapcutyczne
paejcntom hospitalizowanym w SOR.

3. Swiadezcnia. 0 kt6ryeh mowa w ust. 2 udzielane b~d~ w eyklaeh trwaj~eyeh do 12 kolcjnyeh godzin, zar6wno
w dni powszednie (I~eznie z sobolami) oraz w niedziele i swi~ta. w godzinaeh od 8.00 do 20.00 lub od 20.00 do
8.00 dnia nast~pncgo, przy ezym po kazdym zako,;ezonym eyklu Przyjllluj~cy z.,milwicnic zobowi~zany jest do
przekazania Ickarzom przcjmuj<}cyrn realizacjlf swiadczen zdrowotnych w ramach kolejnych cykli wszelkich
danyeh 0 paejemaeh pozoslaj~eyeh w Szpilalnym Oddziale Ralunkowym, obejmuj~eyeh dane iSlotne dla dalszego
procesu leczniczego danego pacjenta - bez prawa do odr~bnego wynagrodzenia.

4. \V ramach udzielania swiadczen stanowi~cych przedmiot niniejszej umowy Przyjmuj~cy zamowienic jest
zobowi~zany do SpOrz.1dzania i przekazywania raport6w lekarskich w spos6b przyj~ty u Udzielaj'lecgo
1~lm6wiellia.

5. Za wykonywanie czynnosci, 0 kt6rych mowa w ust. 4 Przyjmujqcemu zamowicnie nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie.

6. Udzielaj~cy zamowienia dopuszcza mozliwosc udzielania swiadczen zdrO\\lotnych obj~tych nJn1ejsUJ umowq
w ilosei nie wi~kszej nil 2 nast~puj~ee bezposrednio po sobie 12-510godzinne eyklc, Ij. udzielania swiadeze,; nie
dlulej nil przez 24 kolcjne godziny, z zastrzezeniem ust. 5 niniejszcgo paragrafu.



7. W ramach niniejszej umowy Udzielaj~cy l.amowicnia mote pm\fierzyc Prz)'jmuj~ccmu zamowicnie funkcjc;
lekarza dyzumego w obszarze obserwacyjnym i wst~pnej intensywnej terapii (tzw. "czerwonej") uprawniajqcq do
otrzymaoia wynagrodzenia \\!skazanego w paragrafie 9 ust.6.

8. Na podstawie niniejszej umowy Udziclaj~cy zl.lm6wienia moze powierzyc Prz)jllluj~ccmu zam6""ienie funkcjc;
lekarza koordynujqcego. polegajqcq na podejmowaniu wszelkich czynnoki i dzialmi zwiqzanych z organizacjq
udzielania swiadczen zdrO\'l/otnychw Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w tym sprawowania nadzoru nad
przebiegiem wykonywania sv,dadczen, \\--ydawania polecen i willZ4cych decyzji. Powierzenie czynnosci
koordynatora nast~puje na czas danego cyklu. w kt6rym PrzyjmujqC)' zamow;en;e realizuje przedmiot umowy na
zasadach wskazanych w ust. I .4 niniejszego paragrafu oraz ~2 ust. I i 2. Raport z wykonywanych czynnosci
lekarza koordynatora Prz)'jmujqc)" lamow;enie zobowiqzany jest sPorZ.1dzie w ramach obowiqzk6w obj~tych
przedmiotem umow)" w formie wpisu do ksi~gi raportow lekarza koord)"nujqcego. Wykonywanie czynnosc;
lekarLakoordynatora Die uprawnia do otrzymania odrc;bnegowynagrodzenia.

9. W Z\'l/i~zku z realizacj~ zadan opisanych w ust. 7, Prz)'jmuj~lcy zam6wienie W 5zczeg61nie uzasadnionych
przypadkach okrdlonych w obowiqzujqcym u Udz;elajqce~o zamow;en;a Regulaminie Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego mote czasowo wyznaczyc do wykonywania funkcji koordynatora innego lekarza udzielajilcego
s'....iadczen w SOR, co n-ymaga wpisania do ksiC;giraport6w lekarza koordynatora wraz z podaniem przyczyn
przekazania zadan innemu lekarzowi.

10. \V ramach obowi'Jzk6w objc;tych niniejs~ umow~ Prz)'jmuj~IC)' zam6wienic zobowiqzany jest realizowac
czynnosci koordynatora w przypadku, w kt6rym wskazany w harmonogramie przez Udziclaj~cego zam6wicnia
koordynator SOR wyznaczy Przyjmuj~ce:.:o znmowicnic do czasowego przejt;cia czynnosci koordynowania
pracy w SOR.

II. Zadania lekarza dyzurnego i lekarza koordynatora mogq bye powierzone jednoczasowo.

12. \V ramach udzielania swiadczeri zdrowotnych stanowi~cych przedmiot niniejszej umowy Przyjmuj~Jcy
zamowicnie jest zobowi~zany do pelnienia zadari kierownika specjalizacji wskaz3nych przez Kierownika SOR
lekarz)' realizujqc)"ch w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym program specjalizacji w dziedzinie medycyny
ratunkowej - zgodnie z art. 16m ust. I Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty
(tekstjedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 125 z pOin. zm.). Za w)"konywanie cz)"nnosci. 0 kt6rych mowa w niniejsz)"m
ustc;pie Prz)'jmuj~ccmu z•.lm6wienic nie przysluguje dodatkowe ""'Ynagrodzenie.

P
I. Prz)'jmnjqc)' zamowien;e zobowiqzuje si~ do udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 ktorych mowa w ~ I

w dniach i godzinach okreslonych w hannonogramie, sporzildzanym w fonnie pisemnej - wed lug wzoru
stanowi~cego Zalilcznik or I do niniejszej umowy . na okresy miesic;czne, uzgodnionym z Kicrownikicm
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub innq osobq wskazanq przez Udzielajqcego ,amow;en;a.

2. Harmonogramy. 0 ktorych mowa w ust. I podlegajq kazdorazowo zatwierdzeniu przez osob~ wskazanq przez
Udzielaj'lccgo zam6wienia, przed rozpocztyciemmiesi<:}cakt6rego dotycZ'J.

3. 'I,}.,' ramach przedmiotu umm,;")'Prz)'jmuj~c)' zam6wicnie zobowi'lzuje silj':do uczestniczenia, nie wic;cej ni:! raz
w miesj~cu przez maksymalnie 2 godziny, poza harmonogramami opisanymi w ust. I i 2, W organizowanych przez
Udz;elajqcego 7.amow;en;a spotkaniach dotyczqcych funkcjonowania SOR oral standard6w medycznych
w dziedzinie ratownictwa medyczncgo bez dodatkowego wynagrodzenia oraz uczestniczenia W odprawach
i innych spotkaniach personelu med)"cznego. organizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 0 kt6rych
mowa w Regulaminic tego Oddziaru.

p
Przyjlllllj~c)' zamowienic zobowiqzuje sic; do wykonania uslug, 0 kt61)'ch mowa w ~ I nmlcJszej umowy
i oswiadcza. it \\'ykonywac je bc;dzie z zachowaniem nalezytej starannosci. zgodnie z posiadan'l wiedZ4 medycznq
i standardami postc;powania obowi~zuj~cymi w zakresie chirurgii og61nej, na zasadach wynikajilcych z ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.. pOZ. 125 z p6m.zm.), ustawy 0 dzialalnosc;
Icczniczej (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z p6tn. zm) ustawy 0 Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.
U. z 2006 r.. Nr 191. poz. 1410 z pOin. zm.). ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publiczn)'ch (tekst jedn. Dz. U z 2016 r.. pOL. 1793 z p6tn. zm.), ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenla (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r.• poz. 168 z p6tn. lm.) ustawy 0 ochronic danych osobowych (tekstjedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 z pOin. zm.) i inn)"ch przepisow regulujqcych zasady wykon)"wania zawodu lekarza oraz udzielania
swiadczen zdrowotnych w podmiotach leczniczych nie b,dqcych przedsi,biorcami.

. ~4
I. Swiadczenia zdrowotne objc;te niniejs~ umow~ udzielane bC;dq przez Prz}'jlllllj~ce:.:o zam6wicnic
w siedzibie Szpitala Wolskiego, a w szczeg61nosci w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, P")" uzyciu sprz~tu
medycznego oraz aparatury medycznej, kt6rych obsluga jest mu znana! z kt6rymi z05tal zapoznany przez
Udziclahcego zamowicnia najp6tniej w dniu rozpoczc;cia udzielania swiadczco., stanowiilcych wlasnosc
Udzielaj~lccgo ZlIm6wicnia. Sprzc;t i aparatura spelniajq wymagania niezbc;dnc do wykonywania swiadczen
obj~tych niniejszq umowq.
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2. Przyjmuj<)cy zamowienie zobowi,!zuje si<; do korzystania z pomieszczen oraz sprz~tu
i aparatury medyeznej, nalei:'leyeh do Udzielajqcego zamowicn;;, zgodnie z ieh przeznaczeniem i w celach
okreslonych w niniejszcj umov,lie.

3. PrLyjmuj'lcy zarnowicnic zobowi(}zuje si~ do ponoszcnia kosztow naprav.' sprztrtu medycznego nalez.qcego do
Udzielaj:.:,cego zam(m'ienia, uszkodzonego w \\o"ynikudzialan zawinionych przez Prz,yjmuj;fcego zamon'iellic.

~5
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony, tj. W okresic ad dnia ••...... r. do dnia ....••.. r. z moiliwosci'l jej
przedluzcnia w fonnie aneksu na okres jednego roku.

~6
llecenia na badanie diagnostyczne i transport bttd'l wystawiane przez prz)'jmujifccgo zam6wienic, wedlug zasad
obo\'ld'1zuj'lcych u Udziclaj~ccgo z;lIuowicnia, z ktorymi PrL)jmuj'lc)' zam6wicnic zostal zapoznany.

P
I. PrLyjmuj'lcy zamowienie zobowi'lzuje si~ do przestrzegania zasad wykonyv,rania swiadczen zdrowotnych

wskazanych w umo\ ••..ach zawartych przez Udzielaj'lcego zamowicnia z Narodowym Funduszem ldrowia
i innymi podmiotami oraz przepisach i zasadach obowi'lzuj'1cych u Udzielaj;fcego zamo,\'icnia.

2. Nie pozniej nii z dniem zawarcia umow)' Prz}jrnuj'lcy zarnowienie zobowi'lzany jest do zapoznania sitr
z zasadami i procedurami funkejonowania Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Szpitala Wolskiego, wynikajqcymi
z Regulaminu SOR oraz pozostalych aktow wcwne;trznyeh obowiqzujqcych u Udzielajqcego Zamowicnia
dotyezqeyeh Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, ktore zoslaly Przyjmujqeemu zamowienie udoste;pnione
w toku postttpowania konkursowego. RealizacjlY \••..w. obowiq.zku Prz)'jrnujlicy zam(nvicnie potv,:ierdza podpisem
na niniejszej umowie.

3. Na iqdanie Udziclaj;!,:cgo zam6wicnia, Prz)'jrnuj'lcy zam6wicnie zobov,liqzany jest do przedstawienia
znajdujqeych sie; w jego dyspozycji dokumentow zwiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy wymaganych przez
NFl lub innego platnika $wiadczen pod l)'gorem wypowiedzenia umow)' przez Udzielajqcego zamowicnia.

~8
prz)'jmuj:fC)' zarn6wienie zobowi'lzuje sitt do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej oraz
dokumentaeji wymaganej przez NFl, zgodnie z wymogami obowiqzujqcymi w podmiotach leezniezych nie be;dqcyeh
przedsiybiorcami oraz przepisami i zasadami obowicgujqcymi u Udzielaj~cego zamowicnia, w tym z uiyciem
systemu informatyeznego Szpitala Wolski ego, w tym dotyezqcymi proeedur zwiqzanych z oehronq danyeh
osobowyeh,

~9
I. Za zrealizowane swiadczenia zdrowotne Przyjmuhcemu zarnowienie przysluguje wynagrodzenie miesittcznie

w kwocie stano\Iy'iqccj i10czyn Iiczby godzin zrealizowanych przez Prz}'jmuj~ceg() zam6wienie w danym
miesiqcu w ramach przepracowanyeh 12-sto godzinnyeh eykli przez stawke; godzinowq w kwocie
.. , •....• ,., •••.. ,., zl brullo (slownie: zlotyeh).

2. IV przypadku udzielania swiadezen zdrowotnych przez niepelny 12-sto godzinny cykl - wynagrodzenie, 0 ktorym
mowa w ust. I zn dany miesiqc, wyplacone zostanie proporcjonalnie do rzeczywistej ilosci godzin udzielania
swiadczen.

3. Naleznosci z tytulu realizacji umowy za okres spra\\iozdawczy Udziclaj~c)' zam6,\'icnia wyplaca, za miesi'lc
poprzedni, w terminie do 14 dni po dniu dostarczcnia przez Przyjltlllj'lccgo 7..amowienie faktury wraz
z zatwierdzonymi sprawozdaniami, 0 kt6rych mowa w ~ II. Potwierdzeniem dostarczenia faktury wraz ze
sprawozdaniami jest data wplywu oznaczona prezentatq Kaneelarii Glownej Szpitala Wolskiego.

4. Podstawtt wystawienia faktury uprawniajqccj Przyjmlljqcegu zam6"'''icnie do otrzymania zaplaty jest zal,!czcnie
do niej sprawozdania zatwierdzonego przez Udziel:.lj'lcego zam6wienia, stanowiqcego potwierdzenie zar6wno
ilosci godzin swiadczen zrealizowanych w danym miesiqcu, jak i prawidlowe dokonanie wszystkich wymaganych
wpis6w do dokumentacji mcdycznej pacjent6w, ktorym Przyjrnuj1!cy zamowienie udzielil swiadczen
zdrowotnych. Brak zatwierdzonego sprawozdania skutkuje umaniem, ii usluga za dany miesi'lc nie zostata
zrealizowana.

5. Naleznosc za wykonane swiadczenia zdrm ••..otne zostanie przekazana Przyjmuj;fccIIlII zam6wienie na jego
rachunek bankowy wskazany na faklurze. la dzien zaplaty uznaje sie; dzien obciqzenia rachunku bankowego
Udzielaj'lcego zamowicnia,

6. la kazdq godzin~ wykonywania ezynnosci lekarza dyzumego powierzonyeh zgodnie z ~ I USl.7 niniejszej umowy
Przyjrnuj'lcemll zam6wienie przysluguje prawo zwittkszenia stawki godzinowej wskazanej w ust.1 0 10 zl
bruUo. Miesi~czne spra\ ••..ozdanie z wykonywania czynnosci. 0 kt6rych mawa w ~lust. 7 PrL)'jmuj~cy
zamowienie sklada na formularzu stanowi'lcym zalqcznik nr 22 do niniejszej umowy.

~ 10
I. Minimalna ilosc 12-sto godzinnyeh cykli udzielania swiadczen zdrowotnych, 0 ktoryeh mowa w ~I usl. 2 wynosi

..... eykli w miesiqeu. Przeci~lna maksymalna ilosc 12-sto godzinnyeh cykli udzielania swiadezen zdrowotnych
w stosunku micsittcznym nie powinna przekroczyc •.... cykli.



2. L,!czna szacunkowa wartosc umow)' wynosi .

3. Wynikaj~ce z ust. I zapotrzebowanie na minimalnq ilose zakontraktowanych 12-sto godzinnych cykli udzielania
swiadczen zdrowotnych moze ulec zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacj'l funkcjonowania
komorki organizacyjnej. \\l kt6rej realizowane s'l swiadczenia b'ldi zmniejszeniem srodk6w finansov'!ych
uzyskanyeh od NFl lub innyeh platnik6w. lmiana uwzgl~dniana jest w harmonogramie ustalanym na okresy
miesi~czne i nie wymaga sporZ'ldzania pisemnego aneksu do niniejszej umow)'.

4. Udzielajqcy zamowienia maze powierzyc Prz)'jmujqcell1u zamowienie wi~ksU! ilose swiadczen obj~tych
niniejszq umowq. skutkujqcyeh przekroezeniem ilosci 12-sto godzinnyeh eykli udzielania swiadezeri zdrowotnyeh
wskazanej w ust. I, w ramaeh srodk6w pieni~tnyeh przeznaclOnych na ieh sfinansowanie pochodzqeyeh z NFl
lub od innyeh platnik6w, jednak nie wi~cej nit 0 4 eykle.

~II
I. Przyjmlljqey zam6wienie lObowiqzany jest do skladania miesi~eznyeh sprawozdari z liczby 12- sto godzinnych

cykli udzielania ~h",'iadczen zdrowotnych, 0 kt6rych mowa w ~ 9 Ust. 3 i 4 umowy. wg wzoru stanowi'lcego
zalqeznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Sprawozdania. 0 kt6ryeh mowa w ust. I oraz ~ 9 ust. 6 skladane sq po zakoriczeniu miesi~ea kalendarlOwego oraz
po zatwierdzeniu, w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesiqca za miesiqc poprzedni. Sprawozdania, po
weryfikaeji przepraeowanych godzin oraz realizaeji obowiqzk6w zwiqzanyeh z prowadzeniem dokumentaeji
medycznej. zatv,:ierdza Kiero\\'nik Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub inna osoba wskazana przez
Udzielaj<}ccgo zamowienia.

~ 12
Pnyjmuhcy zamo",.ienie zobowiqzuje si~ do:

a) poddania kontroli wykonyv.'anej przez Udzielaj~cego zamowlcnia, Narodovlo'Y Funduszu Zdrowia. inne
uprawnione organy oraz udost~pnienia wszelkich danyeh i informaeji niezb~dnych do przeprowadzenia
kontroli.

b) noszenia imiennych identyfikator6w przekazanych przez Udziclaj<}cego zamo"'icnie w zwi¥ku z niniejsZll
lImowq i rcalizacji pozostalyeh obowi~zk6w dotycz~eych identyfikator6w okreSionych w aktaeh
wewn~trznyeh Szpitala Wolskiego,

c) przcstrzegania procedur obowiqzuj'lcych u Udzielaj1!cego zam6''''icnia zwi'lzanych z wykonywaniem
swiadczen zdro\\iotnych i prowadzcniem dokumentacji medycznej.

~13
Przyjmuj<}cy zam6wienie nie moze prowadzic w Szpitalu Wolskim dzialalnosci wykraczaj(Jcej poza zakres
wynikaj"cy z zawartej umowy i konkurcncyjnej wobec dzialalnosci statutO\\:ej prowadzonej przez Udzielaj<}ccgo
Zllmcm:ienia.

~I~
Udziel.j'}cy zam6wieni. zobowi~zuje si~ zabezpieczye obslug~ piel~gniarskq oraz administracyjnq i gospodarczq
\••...zakresie niezbt;dnym dla realizacji przcdmiotu niniejszcj umowy.

~ 15
Przy realizacji zadari obj,tych niniejszq umowq Przyjmuj~cy z.m6wienic zobowi~zany jest do wsp61pracy
z personelcm medycznym zatrudnianym przez Udziclajqcego zamowienia.

~ 16
I. Prz)'jmuj.!c)' zam6wienie ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale z przyczyn leiqcych po jego stronie,

a w szczeg61nosci \\i)'nikaj"cych z:

a) nieprawidJowego i niezgodnego z obov,riqzujqcymi standardami post~powania medycznego oraz wymogami
okreslonymi w ustawie 0 zawodach Ickarza i lekarza dcntysty udzielenia swiadczenia zdrowotnego,

b) niewykonania lub niewlasciwego wykonania obowi(Jzk6w wynikaj'lcych z niniejszcj umowy.
c) nieprawidJowego \\iysta' ••..iania rccept podlegaj'lcych refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
d) przedstawicnia danych stanowiqcych podstaw~ rozliczenia niezgodnie ze stancm faktycznym.
e) nie prowadzenia dokumentacji medyeznej paejenta lub prowadzenia jej w spos6b nieprawidlowy

i niekompletny.
f) braku rcalizacji zaleceri pokontrolnych,
g) nieprawidlowego wprowadzania danych zwi~zanych z realizaejq proeedur. a wymaganyeh przez NFl.

2. Udziclaj'ley :lalllowieui. uprawniony jest do 4dania od Prz)jmuj'lcego zam6wienie pokryeia szkody
wyrZ4dzonej nie\vykonywanicm lub niewlasciwym wykonywaniem przez PrzyjrnujO}cego zam6wienie niniejszej
umowy. w tym m.in. koszt6w swiadczeri nieuplaeonych przez NFl lub innych platnik6w z tego tytulu oraz kar
umownyeh i obowiFk6w odszkodowawczych nalotonych na Udziclaj'leego zam6wicnia przez NFl lub innych
platnikow \\f umowach zawartych z Udziclaj1!cym zami",:ienia.

3. Udziclaj~IC)' zamowienia uprawniony jest do tqdania od Przyjmuj<}ccgo zarn6wienie zaplaty kary umownej za
niezgodne z harmonogramcrn realizowanie przedmiotu umowy. tj. za rozpoczynanie wyznaczonych cykli
z op6i:nicniem. zawinione przez Pr.lyjrnuj<}cego znmowicnie przerv,'y w udzielaniu swiadczen lub wczesniejsze
opuszczenie SOR, kt6ra to kara przysluguje Udzielajqeemu zam6wienie niezaletnie od braku zap!aty za kaidq
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rozpoez~tq godzin~ spMnienia lub niewykonywania pracy. Wysokose kary umownej za kazdq rozpocz,tq godzin,
spMnienia lub niewykonywania pracy wynosi 50% stawki godzinowej okreslonej w ~9 ust. I umowy. Za szkody
przekraczaj'lce v,rysokosc W\\o', kary, Udziclaj~!cy zamlm'icnia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych.

~ 17
Prz)'j lIIujqC)' za ll1o\\:ienie zobO\\o'i'lzanyjest do: .

I) zlozenia kopii polisy (umowy) ubezpieczenia odpowiedzialnosci eywilnej obejmujqeej szkody b,dqee
nastc:pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych alba niezgodnego z pra\vem zaniechania udzielania swiadczen
zdrowotnyeh - zgodnie z art. 25 ust. I pkt. I ustawy 0 dzialalnosei leczniezej oraz Rozporzqdzenia Minima
Finansow z dnia 22 grudnia 2011 r. \'t' sprawie obowi,!zkowcgo ubezpieczenia odpowicdzialnosci cywilnej
podmiotu wykonujqcego dzialalnose leezniezq (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), najpMniej w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy 0 ile powyzszy dokument nie zoslal dolqezony do formularza oferty,

2) utrzymywania przez caly okres obowi<!zy\\'ania niniejszej umowy stalej sumy g\'I"arancyjnej oraz wartosci
ubezpieezenia okreslonyeh w przepisaeh, 0 ktoryeh mowa w pkt. I,

3) przekazania w lerminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy, zaswiadezenia potwierdzajqeego zdolnose do
wykonywania powicrzonej procy, \vystawionego przez lekarza rnedycyny pracy, w tym w zakresie wymog6w
sanitarno - epidemiologicznych. Koszty zaswiadczenia ponosi Przyjmuj~C)' zamowicnie.

4) zgloszenia w ksi,dze rejeslrowej prowadzonej przez Okr,gowq Izb, Lekarskq w Warszawie, Szpitala
Wolskiego jako miejsca udzielania swiadczeJi zdrowotnych oraz przedlozenia Udzielaj~cemu zam6wicnia
dokumentu potv•.ierdzaj(Jcego dokonanie wI"", \\o'pisuw tenninie 14 dni od dnia za\ ••'arcia umowy, pod rygorem
rozwiqzania umowy, 0 ile po"yzszy dokument nie zostal dolqezony w posl,powaniu konkursowym do
formularza oferty.

~ 18
I. W zwi'Jzku z udzielaniem swiadczeit zdrowotnych obj~tych zam6wieniem Prl.)'jllluj<Jcy zamon'icDie

zobowi'Jzany jest do wydawania pacjentom zaswiadczen 0 czasowej niezdolnosci do pracy oraz wystawiania
recept zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach prawa.

2. Rcalizuj'Jc przedmiot umow)' Przyjmuj~cy zamowicnic zobowi'Jzany jest do wystawiania recept na produkty
lecznicze zlecone pacjentom w zwi'Jzku z udzielonymi im swiadczeniami zdrO\votnymi z zachowaniem wszelkich
wymog6w okreslonych przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Druki recept dostarcza
Utlzielaj'lcy zam6wienia.

~ 19
I. Przyjmuj'lcy zamowienic zobowi'Jzuje si~ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 0 kt6rych powzi'll

wiadomosc przy realizacji postanowieJi niniejszej umon)' i ktore stanowi" tajemnic~ przedsi~biorstwa
w rozumieniu przepis6w lIstawy 0 zwalczaniu nieuezciwej konkureneji (lekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1503 z pOin. zm.) oraz podlegajq oehron;e w rozumieniu usta"y 0 oehronie danyeh osobowyeh, zgodnie
z wymogami obowi"zuj'Jcymi u Udzielaj<}cego z~lmowienia.

2. Przyjmuj~cy zam6\\'ienie oswiadcza, ie znany jest mu fakt, it trcsc ninicjszej umon'y, a w szczcg61nosci
przedmiot umowy i wysokosc wynagrodzenia stanowi'l informacj~ publicznq w rozumieniu an. lust. 1 ustaw)'
z dnia 6 wrzdnia 200 I r. 0 dost,pie do informaeji publieznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764 z poin. zm.), ktora
podlega udost~pnieniu w trybie przcdmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3. Przyjllluj~,C)' zam{)wicnie wyrai'..8 zgod~ na udost\pnienie \\1 trybie ustawy, 0 ktorej mowa w ust. 2. zawartych
w niniejszej umowie dotycz'lcych go danych osobo\\o)'ch w zakresie obejmujqcym imi~ i nazwisko, a takze inne
dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane \••: zakresie firmy.

4. Ze wzgl,du na tajemnic, przedsi,biorey udost,pnieniu, 0 ktorym mowa w Ust. I, nie b~dq podlegaly
informacje .

~ 20
I. Przyjrnuj<tcy zamowicnie uprawniony jest do przerw w wykonywaniu swiadczen:

a) przerw nie przekraczajqcych Iqcznic 30 t1ni kalcndarzowych rocznie. przypadaj'lcych w okresic
obowi'lzY\\lania umO\V)', ktore to dni uwzgh;dnia si\ w harmonogramach sporz'ldzanych przez Udzielajqcego
zarn6wienie, z zastrzeteniem ust. 2,

b) przem)' zwi'Jzancj z potwierdzonym udzialem Przyjmuj<}ccgo Z31110wienie w szkoleniach, sympozjach.
zjazdach z zastrzezeniem ust. 2.

2. Skorzystanie z przcrwy, 0 kt6rej mowa w ust. I wymaga zgody Udzielaj'lcego zam6wienia.
3. Nie stanO\\li naruszenia warunkow umowy nie udzielanie swiadczeJi zdrowotnych zgodnie

z harmonogramcm przez Prz~:jmuj,!ccgo zalll6wienie, w przypadku niezdolnosci do wykonywania $wiadczeri
spo\ ••..odowanych chorobll, udokumentowanych zaswiadczeniem lekarskim, 0 ile Przyjrnuj'lcy zam6wienie
niezwlocznie powiadomi 0 tym fakcie Udziclaj<}cego zamowicnia.

~ 21
Udziclaj<}c,y znmowicnia upra\ .••.niony jest do odsuni~cia Prz)'jllluj<}cego zam6wicnie ad wykonywania swiadczeri
zdrowotnyeh, na ezas przeprowadzenia post,powania wyjasniajqeego, w przypadku gdy do Udzielajqcego
zam6wieni:.l wplynie skarga lub zastrzezenie dotyc74ce sposobu wykonywania, przez Prz)'jmuj~ccgo zalllon'ienic,



swiadczen zdrowotnych obj~tych niniejs~ umowil, \\0" tym zwiilzanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej
bildi przekazyv,-'aniem danych wymaganych przez NFZ.

~ 22
Umowa ulega rozwi~zaniu w nast~puj~cych przypadkach:

I) z uplywem czasu. na ktDry zostala zawarta,
2) na moey porozumienia Stron,
3) \••...\••..yniku oswiadezenia katdej ze Stron z zaehO\•.•.aniem 3 miesil;eznego okresu wypowiedzenia,
4) w wyniku oswiadezenia UdziclajlJ:ccgo zamo\\'ienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzcnia

z przyczyn stanowi,!cych naruszenie istotnych warunk6w umow)', lei'lcych po stronie Prz}jrnuj.,cego
z3rnowicnie, a dotYCl'lcych:
a) ograniezenia dost~pnoSei swiadezeIi, zaw~ienia ieh zakresll Illb ieh niewlasclwej ilosei i jakoSei;
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejszil umowil terminie wymaganych sprawozdan i informacji;
e) uzasadnionyeh skarg paejentow, uznanyeh przez Udzielaj~cego zamowienia zgodnie z proeedurami

przyj~tymi w Szpitalu Wolskim, jcSli zwi~zane s~ one z naroszeniem postanow;eIi niniejszej umowy lub
przepisow prawa reguluj~eyeh zasady wykonywania ,wiadezeIi zdrowotnyeh;

d) w przypadku nie uzgodnienia harmonogramu. 0 kt6rym mowa w ~ 2 umowy.
5) \'Y' wyniku oswiadczenia Udzielajl,cego zam6wienia z zachowaniem miesi~cznego okresu wypowiedzenia,

jeieli Prz}jmuj~c)' zamowicnie narnsza inne nii. wskazane w pkt. 4) postanowienia umoW)', istotne dla
zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiotu 7..am6v.-'ienia.

6) z dniem naste;pujilcym po dniu, \••..kt6rym nastilpilo przekroczenic wartosci umowy.

p3
I. Udzichlj~!c)' 7..amo\\'ienia uprawniony jest do rozwiilzanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem

natychmiastowym,jei.eli Prz}jmuj<lcy zamowienie ra.i'lco narusza postanowienia umowy, tj.:

a) utracil prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostalo w stosunku do niego zawieszone,
b) przcniosl prawa i obowi~zki wynikaj~ee z niniejszcj umowy na osob~ trzeei~ bez zgody Udzielaj~ee~o

zamowienia,
c) nie dotrzymal warunkow okreSionyeh w ~17 usl. 1,2 i 4 umowy,
d) rai4co naruszyl pozostale istotne postanowienia niniejszej umow)'.

2. Za ra4ce naroszenie pozostalyeh istotnyeh postanowieIi umowy, 0 ktoryeh mowa w usl. I pkl. 4 uznaje si~
naruszenie obowiilZk6w wynikaj'lcych z ~3i ~19 ust.1 niniejszej umow)', ktorych PrLyjmuj.Jc}' zamowienie nie
zaniechal. pomimo otrzymania od Udzielaj~cego zam6\,,'icnia pisemnego wezwania do ich zaprzestania, a taki.e
naruszenie obowi'}zk6w zwiqzanych z bezpieczeJistwem pacjent6w.

p4
Udzielaj~cy z~lInowienia uprawniony jest do odst(}pienia od umowy w przypadku, w kt6rym ulegnie rozwiilzaniu
umowa zawarta przez Utlzielaj.tccgo zam6wienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oswiadczenie 0 odst'lpieniu
od umowy Udziclaj:,cy zam6''''icnia zlOiy Przyjmuj<lcemu :lamowjellic na pismie. niezwlocznie po uzyskaniu
stosownej inforrnacji.

ps
Prz)'jmuj1Jcy Z<lInowicnic uprawniony jest do roz\\o'iilzania niniejszej umoW)' bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym. w przypadku raU!eego naruszcnia postanowien niniejszej umowy dotyc~cych \\'Yplaty
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ~ 9 usl. I i 2, tj. zwloki w jego wyplacie przekraezaj~eej 30 dn;, po uprzednim
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Udziehljqcego zamowicnia 0 stwierdzeniu powstania zwloki w wypfacie
W/\'ti wynagrodzenia.

p6
\V zakresie nieuregulowanym I1Il11eJs~ umow,! maj'l zastosowanie m.in. Kodeks cywilny. przepisy powolane
w niniejszej umO\\rie oraz art. 3041 Kodeksu pracy.

p7
Umow~ spor~dzono w dwoeh jednobrzmi~eyeh egzemplarzaeh, po jednym dla kaidej ze Stron.

~ 28
Zllliany do UIllOWYdokonywane s'J w fonnie pisemnego aneksu, pod rygorem nicwainosci.

~ 29
Spory powstale na tie realizaeji niniejszej umowy, ktoryeh nie uda si~ zalatw;c polubownie, rozpatroje S~d
powszechny wlasciwy dla siedziby Udziellljqcego zamowienia.

Pr.l)'jll1uj~cy zamol'",icnie

• niepotrzebne zostanie skrd/one

Udzielaj~cy zamowienia



Zalqc:nik nr I do umowy na udzielanie
calodobowych :,pecjalistyc=nych .fwiadczen
zdrowotnych U' :akresie medycy"y ratunkowej w
S:pitalnym Odd:iale Ratunkowym

MIESI~CZNY IIARMONOGRAM Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ \V SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

m ies hIe. ro k. .

(imi~i nazwisko h:k.arza )

J)ZIEN OJ) GODZINY: DO GODZINY: ILOSC 12-STOGODZINNYCH CYKLI
W J)ANYM J)NIU

Razem

pieez,.: i podpis lekarza
..........................................

pieez,.: i podpis osoby zatwierdzaj~eej



Za/qc:nik nr 2 do IImowy na IId:ielanie
ca/odobowych specjalistyc:nych swiadc:en
:drou'otnych w :akresie medycyny ratunkowej w
S:pitalnym Odd:iale Rallmkowym

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

III iCShj c...........................•.••......•.. ro k..............................•....•...

.........................................................................................................................................
(imit; i nazwisko kkarza)

DZIEN 00 GODZINY: DO GODZINY: ILOSC 12-STOGOI)ZINNYCH CYKLI
W DANYM DNIU

RazclII

Czy uzupclniono dokllllJcntacj~ IIJcd)'c7.n~: 0 - tak I 0 - nic .)
*) - ZtlZ/l{IC~l'C ol/powietiuie

piocz~ci podpis lokarza piecz~c i podpi. osoby zatwiordzaj~cej



lalqcznik nr ]1 do umowy na udzielanie
ealodobo ....'Ych specjalistycmych swiadezen
zdrowotnych \Ii :akresie medycyny ratunkowej w
S:pilablym Odd:iale Ratunkowym

MIESI~CZNE SPRA WOZDANIE Z DNI PELNIENIA FUNKCJI LEKARZA DyiURNEGO

mies illc ro k .

...................................................................................................................................................
(imit; i nazwisko Iekarza)

IlZIE~ IIOZI'OeZI;C1.\ Oil GOI)ZI~Y: 110 GOIlZI"IY: ILOSe GOIlZI~
1'[1.:\11:::\1:\ FlJr"KC.'1

I.EKAR/'.A uli.I'R:\[GO

Razem

Czy uLupclniono doklllllcnlacj~ lIIcd)'czn:,: 0 - 13k I 0 - nic .)
*) - zaZlluczyc OlJpowiedllie

PieczE:C i podpis lekarza piecz<:t i pOOpis osoby zatwierdzajqcej


